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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Pertumbuhan ekonomi suatu proses upaya untuk meningkatkannya 

pendapatan nasional dari satu waktu ke waktu lain yang menjadi suatu 

indikator yang sangat penting dalam mengetahuinya keberhasilan 

perekonomian dalam negara. Pertumbuhan ekonomi pun suatu permasalahan 

dalam perekonomian yang sering kali terjadi di beberapa negara dan menjadi 

suatu hal yang sangat penting di negara tersebut. Hal ini dikarenakan 

diperlukannya bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan 

kemiskinan maka di perlukannya pertumbuhan ekonomi. Dengan semakin 

berkembangnya pertumbuhan ekonomi di suatu negara maka akan dapat 

membantu mempermudah dalam meningkatkannya kesejahteraan masyarakat 

dan juga dapat menguranginya kemiskinan dalam negara tersebut.  

Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi memiliki upaya dalam 

meningkatkannya PDB rill dan pendapatan rill per kapita yang terus menerus 

dengan melaluinya kenaikan pada produktivitas, Salvataro (1977).  

Untuk mempermudah mengatasinya pengangguran dan menciptakannya 

suatu lapangan pekerjaan di suatu negara, pertumbuhan ekonomi yang 

menjadi syarat mutlak untuk mengatasinya permasalahan perekonomian yang 

ada dalam negara (Ari Mulianta Ginting, 2013).  
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Menurut Sukirno (2004) yang mengungkapkan bahwa dalam sebuah 

analisis makro, adanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai oleh 

suatu negara dapat diukur dari adanya perkembangan pendapatan nasional riil 

yang telah dicapai dalam suatu negara tersebut. 

Dengan adanya perdagangan dalam suatu negara dianggap menjadi alat 

yang paling penting guna meningkatkannya pertumbuhan ekonomi di seluruh 

ekonomi dunia. Sehingga dengan hal tersebut juga dapat meningkatkannya 

kesejahteraan masyarakat. Agar terus berkembang dan dapat bertahan dalam 

waktu jangka panjang maka perlu mengetahuinya faktor-faktor apa yang 

dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan faktor apa yang harus 

dihindari dalam pertumbuhan ekonomi agar tidak terjadinya penurunan dan 

untuk setiap periodenya mendapatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi.  

Rahardja dan Manurung (2005) mengemukakan bahwa terdapat tujuh 

faktor yang sangat mempengaruhinya dalam pertumbuhan ekonomi di suatu 

negara, yaitu:  

(1) Stok Barang Modal (Investasi),   

(2) Jumlah Tenaga Kerja,   

(3) Tingkat Teknologi,   

(4) Pendapatan (Uang),   

(5) Manajemen,   

(6) Kewirausahaan,    

(7) Informasi.   
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Pada pertumbuhan ekonomi di ASEAN+3, yang terdiri dari beberapa 

negara di Asia Tenggara ( Cina, Hong Kong, Jepang, serta Korea Selatan ) 

diprediksikan akan mengalaminya sedikit perlambatan pada tahun 2019 dan 

2020, apabila dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan pada tahun lalu. 

Meskipun begitu, proyeksi pertumbuhan dalam jangka panjang masih 

kembali meningkat karena didukung oleh kondisi fundamental yang sangat 

kuat.  

ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) telah 

memproyeksi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) akan mencapai 

5,1 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi tersebut 

akan terus melambat hingga dengan 5 persen. Proyeksi ini pun lebih rendah 

daripada tahun 2018 yang mencapai 5,3 persen realisasi pertumbuhan 

ekonomi. 

Resiko yang telah dihadapi oleh negara-negara di kawasan ini yaitu 

berasal dari faktor eksternal. Dalam faktor eksternal itu adalah adanya suatu 

peningkatan ketegangan dalam perdagangan global yang di akibatkan dari 

perang dagang, perlambatan arus pertumbuhan ekonomi global yang semakin 

tajam, serta volatilitas di pasar keuangan global. 

Di sisi lain, negara-negara di kawasan ASEAN+3 dinilai memilikinya 

fundamental ekonomi yang sangat kuat, sehingga proyeksi pertumbuhan 

ekonomi dalam jangka panjang masih kembali meningkat dan akan tetap 

solid. Faktor pendukung fundamental ekonomi tersebut di antaranya ialah 

tingkat konsumsi yang kuat serta perdagangan intra-kawasan yang terus 
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meningkat seiring dengan pertumbuhan masyarakat kelas menengah, 

urbanisasi yang cepat, serta penerapan teknologi digital. 

Pertumbuhan ekonomi pada negara-negara di kawasan Asia Tenggara 

dan sekitarnya telah diproyeksi akan mengalami kelambatan dalam dua tahun 

yang akan mendatang. Negara yang akan mengalami perlambatan paling 

tajam yaitu Singapura, Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Asian Development 

Bank (ADB) telah memproyeksi pertumbuhan ekonomi  atau produk 

domestik bruto (PDB) di 10 negara Asia Tenggara yang akan mengalami 

pada tingkat level 4,9 % tahun 2019 dan kemudian akan sedikit meningkat 

menjadi 5,0 % pada tahun 2020. ADB telah mengatakan perlambatan yang 

terjadi pada pertumuhan ekonomi di Asia Tenggara telah dipengaruhi dengan 

adanya perlambatan ekonomi global, terutama pada negara China yang 

merupakannya raksasa ekonomi di Asia. Ini pun sangat berpengaruh terhadap 

pergerakan pada perekonomian di Asia Tenggara. 

Pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia untuk sepanjang tahun 2019 

akan berada di tingkat 5,2% atau di bawah target yaitu 5,3%. Untuk di kuartal 

I mencapai 5,07% yang di mana pada kuartal II masih membuat proyeksi 

antara 5,02 % hingga 5,13 %. Dan keseluruhan tahun 5,2 % atau lebih rendah 

0,1%. Angka tersebut lebih rendah dari pada realisasi periode yang sama di 

kuartal II tahun 2018 yaitu sebesar 5,27 %. 

Bank Dunia telah memprediksikan perekonomian Indonesia tumbuh 

sebesar 5,1 persen pada 2019 dan kemudian akan meningkat menjadi 5,2 

persen pada tahun 2020. Proyeksi ini pun didukung dengan adanya konsumsi 
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masyarakat, yang telah diperkirakan akan terus meningkat karena inflasi tetap 

rendah dan pasar tenaga kerja yang kuat. Selain itupun, posisi fiskal yang 

lebih kuat akan memungkinkan bertambahnya investasi pemerintah termasuk 

proyek infrastruktur baru. 

Laju pertumbuhan ekonomi Malaysia melambat pada kuartal pertama 

tahun 2019. Disebabnya pada kuartal pertama tahun 2019 semakin lemahnya 

permintaan konsumsi dan sementara itu pada permintaan global juga 

melemah yang terjadi akibat dari adanya perang perdagangan antara Amerika 

Serikat (AS) dan China. 

Pada pertumbuhan ekonomi Vietnam telah mencatat perekonomiannya 

tetap kuat pada kuartal kedua tahun 2019 dikarenakan melonjaknya ekspor 

dan investasi asing. Vietnam pun disebut-sebut sebagai penerima manfaat 

terbesar dari perang dagang yang telah disebabkan sebagian bisnis yang 

menggeser rantai pasokannya dari China untuk menghindarinya AS. Kantor 

Statistik Umum (General Statistics Office/GSO) telah menyebutkan bahwa 

untuk kuartal kedua tahun 2019 produk domestik bruto negara Vietnam 

tumbuh sebesar 6,71 %. Meskipun angka tersebut lebih sedikit rendah dari 

realisasi pada kuartal yang sebelumnya yaitu sebesar 6,82 %. Vietnam telah 

menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2019 antara 6,6 % dan 6,8 %. 

Perekonomian kamboja telah menunjukkan laju pertumbuhan yang 

sangat pesat dalam satu dekade terakhir ini, dan meskipun pendapatan per 

kapita telah menunjukkan peningkatan namun angka ini masih jauh berada di 

bawah negara-negara tetangga dalam satu kawasan ASEAN. 
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Negara di kawasan Asia Tenggara atau sering disebut dengan ASEAN 

memiliki 10 anggota Negara yang ikut serta didalamnya yaitu negara Laos, 

Brunei, Kamboja, Vietnam, Filipina, Singapura, Malaysia, Thailand, 

Indonesia, dan Myanmar. Berikut ini adalah tabel pertumbuhan ekonomi di 

negara ASEAN periode 2009-2018 : 

 

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi di negara ASEAN pada periode 2009-2018 

(%) 

 
Sumber : ceicdata.com, diolah 

 

Berdasarkan data di atas yang diperoleh dari CEICDATA, pada tahun 

2009-2018 negara yang memilikinya rata-rata terendah pada Negara Laos 

dengan sebesar 4,052 % sedangkan untuk rata-rata tertinggi berada pada 

Negara Indonesia sebesar 5,928 %. Dalam penelitian ini menggunakannya 4 

negara ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja. Terlihat 

bahwa nilai pada pertumbuhan ekonomi negara Kamboja dan Vietnam telah 

mengalaminya peningkatan setiap tahunnya dan negara Malaysia dan 

Tahun Laos Brunei Kamboja Vietnam Filipina Singapura Malaysia Thailand Myanmar Indonesia

2009 3,769 4,017 4,017 5,025 5,216 5,266 5,297 5,435 6,723 5,705

2010 3,829 4,090 4,066 5,064 5,281 5,361 5,386 5,514 6,787 5,852

2011 3,906 4,200 4,113 5,132 5,342 5,440 5,466 5,576 6,850 5,938

2012 4,008 4,220 4,148 5,193 5,382 5,460 5,489 5,578 6,928 5,962

2013 4,078 4,266 4,183 5,234 5,430 5,485 5,506 5,626 4,777 5,968

2014 4,074 4,244 4,224 5,270 5,446 5,497 5,528 5,610 4,780 5,946

2015 4,159 4,144 4,261 5,287 5,465 5,492 5,500 5,609 4,817 5,938

2016 4,202 4,064 4,304 5,312 5,479 5,497 5,472 5,608 4,776 5,956

2017 4,232 4,071 4,346 5,350 5,491 5,519 5,492 5,644 4,802 5,999

2018 4,259 4,122 4,390 5,390 5,513 5,560 5,550 5,698 4,824 6,018

Rata-rata 4,052 4,144 4,205 5,226 5,404 5,458 5,468 5,590 5,606 5,928
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Indonesia terjadi fluktuasi. Fluktuasi yang terjadi dapat dilihat dari nilai rata-

rata pada pertumbuhan ekonomi dari setiap negara. Hal ini menunjukkan 

bahwa untuk negara Indonesia pada tahun 2009 sebesar 5,705 % dan untuk 

tahun berikutnya mengalami peningkatan hingga tahun 2013 sebesar 5,968 %, 

di tahun 2014 mengalami penurunan dan penaikan kembali di tahun 

berikutnya hingga tahun 2018. Dari tahun 2011-2018 negara Indonesia 

pertumbuhan ekonomi berada diatas rata-rata. Negara Malaysia pada tahun 

2009 sebesar 5,297 % dan untuk tahun berikutnya mengalami peningkatan 

hingga tahun 2014 sebesar 5,528 %, di tahun 2015 mengalami penurunan dan 

penaikan kembali di tahun berikutnya hingga tahun 2018 sebesar 5,550 %. 

Dari tahun 2012-2018 negara Malaysia pertumbuhan ekonomi diatas rata-

rata. Negara Vietnam pada tahun 2009 sebesar 5,025 % dan untuk tahun 

berikutnya mengalami peningkatan hingga tahun tahun 2018 sebesar 5,390 %. 

Negara Vietnam pertumbuhan ekonomi dari 2013-2018 diatas rata-rata. Dan 

untuk negara Kamboja pada tahun 2009 sebesar 4,017 % dan di tahun 

berikutnya mengalami peningkatan hingga tahun 2018 sebesar 4,390 %. 

Negara Kamboja tahun 2014-2018 pertumbuhan ekonomi diatas rata-rata. 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhinya peningkatan pada pertumbuhan 

ekonomi di suatu negara salah satunya untuk di negara Indonesia, Malaysia, 

Kamboja, dan Vietnam yaitu konsumi, investasi, dan pengeluaran 

pemerintah. 

Adapun faktor yang menjadi penyumbang dari peningkatan pertumbuhan 

ekonomi salah satunya dari adanya tingkat konsumsi, investasi, maupun dari 
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pengeluaran pemerintah dari masyarakat yang dapat menyumbang dalam 

peningkatan output yang dihasilkan dalam suatu negara yang pada akhirnya 

dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi dapat meningkat disebabkan dari adanya beberapa 

faktor yang mendorong dalam suatu negara. Di negara-negara maju dengan 

mengandalkannya dari hasil-hasil produksi yaitu berupa barang dan jasa, dan 

melakukannya investasi. Dan untuk di negara-negara berkembang  akan sulit 

jika hanya mengandalkannya jasa maupun barang, oleh karena itu untuk 

negara berkembang memerlukannya peran konsumsi, investasi maupun 

pengeluaran pemerintah yang akan menjadi faktor pembantu dalam 

menentukan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkembang. 

Dalam kaitannya pertumbuhan ekonomi sendiri dipengaruhi oleh adanya 

beberapa variabel dan terdapat beberapa faktor. Salah satu yang 

mempengaruhi yaitu konsumsi.  

Konsumsi termasuk salah satu faktor penentu yang sangat penting dan 

dapat meningkatkannya pertumbuhan ekonomi. Keynes mengungkapkan 

bahwa konsumsi dapat dipengaruhi dengan adanya suatu pendapatan 

disposibel merupakan pendapatan yang setelah dikuranginya pajak dan 

pendapatan yang siap dibelanjakan. Pendapatan disposibel ini juga dapat 

digunakan untuk menabung yaitu pendapatan yang tersisa karena tidak habis 

dalam mengunakannya untuk mengkonsumsi. Secara tidak langsung tabungan 

masyarakat juga ditentukan dengan besarnya pendapatan yang telah mereka 
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peroleh dan banyaknya konsumsi yang mereka gunakan untuk setiap saatnya 

(Dewi Ernita dkk, 2013). 

Secara agregat makro dalam pengeluaran konsumsi berbanding lurus 

dengan pendapatan nasional yaitu semakin besarnya suatu pendapatan 

nasional maka akan semakin besar pula konsumsinya masyarakat (Dumairy, 

1997). 

Konsumsi sebagai pengeluaran total pembelanjaan untuk memperoleh 

suatu barang maupun jasa dari rumah tangga dalam memenuhinya kebutuhan 

mereka dalam jangka waktu tertentu. Dalam pengeluaran konsumsi rumah 

tangga ada beberapa faktor yang menentukan yaitu tingkat pendapatan.  

Pengeluaran konsumsi merupakan salah satu variabel makroekonomi 

yang dimana pengeluaran konsumsi masyarakat dari pendapatannya yang di 

belanjakan dalam suatu negara yang di jumlahkan maka hasilnya pengeluaran 

konsumsi. 

Pengeluaran konsumsi sebagai pengeluaran rutin suatu negara dalam 

pembelanjaan  dari masyarakat dalam memenuhinya kebutuhan mereka yaitu 

dalam belanja pegawai yang mencakup dari tunjangan, pensiun dan gaji, 

maupun belanja barang dalam negeri dengan dana rutin daerah, dan 

pengeluaran rutin lainnya yang termasuk dalam konsumsi pegawai dan 

konsumsi masyarakat terhadap barang-barang meningkat dan yang kemudian 

akan menaikkannya nilai pada konsumsi yang dapat menyumbang kontribusi 

terhadap pertumbuhan ekonomi dan bruto nasional. Dari total pembelanjaan 

masyarakat itupun dari makanan / minuman, pakaian, maupun barang-barang 
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lainnya yang untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka. Dari konsumsi yang 

mereka gunakan tersebut dapat meningkatkannya perekonomian dan semakin 

banyak konsumsi yang mereka gunakan maka akan berdampak dalam 

meningkatkannya pertumbuhan ekonomi di negara. 

Konsumsi yang telah digunakan oleh masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan mempunyai dampak yang sangat kuat terhadap pertumbuhan 

ekonomi. (Aziz dan Cui, 2007) mengungkapkan bahwa menurunnya 

konsumsi yang digunakan dari masyarakat dapat mempengaruhi rendahnya 

nilai GDP yang akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang akan 

semakin turun dalam suatu negara. 

(Mark Skousen, 2010) telah mengungkapkan bahwa dalam jangka 

pendek, terutama selama terjadinya resesi ekonomi, maka konsumsi sangat 

memegang peranan yang sangat penting, adanya pengaruh konsumsi pun 

sangat diperlukan agar tetap dapat menstabilkannya perekonomian supaya 

tidak adanya terjadi perekonomian yang semakin buruk untuk seterusnya. 

Fakor lainnya, investasi yang temasuk dalam komponen yang di perlukan 

sebab investasi berkaitan dengan upaya peningkatannya pertumbuhan 

ekonomi baru di masa yang akan mendatang. Dengan tingginya investasi 

dalam suatu daerah/negara dapat memicu tingginya peningkatan pertumbuhan 

ekonomi di daerah/negara. Investasi sebagai faktor yang mencipataknnya 

perluasan lapangan pekerjaan sehingga dapat memperluas kesempatan kerja, 

menguranginya pengangguran, peningkatan pendapatan, penanggulangan 

kemiskinan dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Investasi 
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merupakan penunjang dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan untuk 

meningkatkan produktivitas yang dapat membantu dalam peningkatan 

pertumbuhan ekonomi.  

Dalam menstabilkan kegiatan perekonomian investasi pun di perlukan 

untuk peningkatan perekonomian. Dikarenakan investasi sangat berhubungan 

erat dalam kegiatan penanaman uang yang dengan harapan akan 

memperolehnya suatu keuntungan atau peningkatan dalam pertumbuhan 

ekonomi pada periode yang akan mendatang. Dengan hal ini pun investasi 

juga sebagai faktor penentu dalam penciptaan dan pembentukan pendapatan 

untuk perekonomian dan memperluas kesempatan kerja. 

Dengan meningkatkan investasi salah satu bentuk akumulasi kapital 

domestik ataupun luar negeri yang akan menjadi faktor penunjang yang di 

perlukan dalam negara untuk dapat mengontrolnya mesin perekonomian 

menjadi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Investasi pun dapat 

memberikannya peranan yang besar untuk membantu laju pertumbuhan 

ekonomi di negara-negara Asia, dengan mendorong munculnya perindustrian 

pasokan bahan baku lokal,  proses alih teknologi manajemen, dan manfaat 

bagi investor lokal. 

Terdapat beberapa faktor yang dapat menentukan minatnya investor-

investor untuk berinvestasi di suatu negara yaitu selain adanya potensi yang 

terdapat pada sumber daya alam yang menarik ialah kondisi lingkungan 

seperti infrastruktur, pendidikan, dan angka korupsi suatu negara (Ni Luh 

Emi Damayanti, 2016). 
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Khalwaty (2000) menyatakan bahwa investasi adanya suatu tindakan 

melepaskan uang di masa sekarang dengan harapan akan mendapatkan 

kembali dengan memperolehnya suatu keuntungan pada masa yang akan 

mendatang. 

Pengeluaran pemerintah salah satu dari beberapa faktor penentu dalam 

upaya meningkatkannya pertumbuhan ekonomi. Hubungan pengeluaran 

pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi atau lebih umunya dapat dilihat 

dari ukuran sektor publik. Dan sektor publik pun dapat menaikkannya dalam 

jangka panjang tingkat pertumbuhan ekonomi. 

Menurut Wagner ([1883] 1958) mengemukakan bahwa pengeluaran 

pemerintah merupakan pendapatan yang elastis dan bahwa rasio dalam 

pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan, cenderung tumbuh dengan 

pembangunan ekonomi. Apalagi barang dan jasa publik pun telah disediakan 

oleh pemerintah untuk tujuan non-militer, seperti pendidikan, infrastruktur, 

dan hukum. Dengan sering dianggap sebagai faktor penting untuk 

pertumbuhan ekonomi. 

Menurut pandangan dari keynesian bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi 

karena akibat dari terjadinya peningkatan dari pengeluaran sektor publik. 

Dalam hal ini pun, pengeluaran pemerintah diperlukan sebagai variabel 

eksogen independen dan juga dapat digunakannya sebagai variabel kebijakan 

yang sangat efisien untuk mempengaruhinya pertumbuhan ekonomi. 

Dalam ukuran pemerintahan yang lebih besar cenderung menjadi 

penghambat efisiensi dan pertumbuhan ekonomi karena pajak yang 
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diperlukan untuk mendukung pengeluaran pemerintah terjadinya 

penyimpangan insentif untuk bekerja dan berinvestasi, untuk menyerap dana 

yang apabila tidak akan digunakan oleh sektor swasta dalam peluang 

investasi yang akan menguntungkan, umumnya dalam menguranginya 

efisiensi alokasi sumber daya, dan mengurangi tingkat output. Bahkan selain 

itu, operasi pemerintah pun seringkalinya dilakukan secara tidak efisien. 

Dengan demikian, untuk negara-negara dengan pengeluaran pemerintah yang 

lebih besar sebagai bagian dari output yang harus mengalami pertumbuhan 

ekonomi yang lebih rendah. Ekonomi keynesian memperkirakannya dalam 

pengeluaran pemerintah harus tertuju pada pertumbuhan ekonominya. 

Peran pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi untuk 

meningkatkannya permintaan akan fungsi pengaturan dan perlindungan yang 

dibutuhkan untuk mempertahankannya kekayaan ekonomi yang semakin 

meningkat. Dan bahkan pada saat negara-negara akan tumbuh lebih kaya 

maka permintaan terhadap barang-barang publik pun seperti pendidikan, 

layanan kesehatan dan layanan budaya akan terus meningkat.  

Tabel 1.2 Rata-rata Konsumsi, Investasi, dan Pengeluaran Pemerintah 

periode 2009-2018 (%) 

Variabel 
Negara 

Indonesia Malaysia Vietnam Kamboja 

Pertumbuhan Ekonomi 6 5 5 4 

Konsumsi 14 58 3 21 

Investasi 50 109 12 86 

Pengeluaran Pemerintah 6 2 6 4 

Sumber : ceicdata.com, diolah 
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Berdasarkan pada tabel diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi, konsumsi, 

investasi, dan pengeluaran pemerintah. Dan dapat dilihat pada tabel 1.1 

terlihat adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia, 

Malaysia, Vietnam, dan Kamboja. Walaupun untuk beberapa negara dan di 

beberapa tahun telah mengalaminya fluktuasi tetapi tidak yang terlalu banyak. 

Yang dimana artinya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Malaysia, 

Vietnam, dan Kamboja tetap stabil walaupun di sebagian besar di 

sumbangkan untuk sektor konsumsi, investasi dan pengeluaran pemerintah. 

Yang dimana peran konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah yang 

dapat membantu pertumbuhan ekonomi yang lebih berkembang untuk di 

negara Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja. 

Berdasarkan dari latar belakang yang peneliti paparkan di atas, maka 

penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini mengenai untuk 

mengetahuinya adanya pengaruh konsumsi, investasi dan pengeluaran 

pemerintah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terdapat di 

beberapa negara-negara ASEAN yaitu (Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan 

Kamboja) yang selama periode (2009-2018). Guna untuk mencapainya 

peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut diperlukannya dorongan dari sisi 

konsumsi, investasi dan pengeluaran pemerintah. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Apakah terdapat pengaruh konsumsi, investasi, dan pengeluaran 

pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di empat (4) negara ASEAN ? 

2. Bagaimana perkembangan pertumbuhan ekonomi, konsumsi, investasi, 

dan pengeluaran pemerintah di negara-negara ASEAN (Indonesia, 

Malaysia, Vietnam, dan Kamboja) ? 

 

C. BATASAN MASALAH 

Batasan masalah dari penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah 

pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen dan konsumsi, investasi, 

dan pengeluaran pemerintah sebagai variabel independen. Wilayah penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 negara di ASEAN (Indonesia, 

Malaysia, Vietnam dan Kamboja). Dan data yang diperoleh peneliti di 

penelitian ini dengan menggunakannya tahun 2009 sampai dengan 2018.   

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan dari perumusan masalah yang di atas maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk menguji dan menganalisa besarnya pengaruh konsumsi, investasi, 

dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di 4 negara 

ASEAN (Indonesia, Malaysia, Vietnam dan Kamboja) 
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2. Untuk mendeskripsikan pertumbuhan ekonomi, konsumsi, investasi, dan 

pengeluaran pemerintah di 4 negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, 

Vietnam, dan Kamboja). 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikannya suatu manfaat dan 

menjadi sumber informasi tambahan bagi yang membutuhkan, sebagai 

referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dan juga secara 

umum bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan 

pertumbuhan ekonomi. 

 


